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Freddy Ikink bij doorgaan Vordense
revue: "Ik ben lachende derde" eerste
repetities inmiddels begonnen

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

"Ik vind het een prachtig initiatief van Bert Oldenkamp. Des te meer er in Vorden
tijdens de feestweek te doen is, hoe liever ik het heb. Oldenkamp heeft er voor
gezorgd dat er in Vorden veel gesproken en geschreven is ovep de revue. En dat
moet ik juist hebben. Reken maar dat ik nu de lachende derde ben. Bert
Oldenkamp kan er op rekenen dat hij van mij voor de premiere een vrijkaartje
krijgt".
Freddy Ikink liet ons weten nooit de
intensie te hebben gehad om de revue
niet te laten doorgaan. "Ik vond het wel
een griezelige gedachte die vertraging in
de bouw. Mijn uitlatingen via de pers
hebben uitsluitend de bedoeling gehad
de gehele bouw in een stroomversnelling
te brengen. En dat is gelukt. Ik heb
beslist de indruk gekregen dat en Burg.
Vunderink en de heer Geerken en de
zijnen ervan hun kant alles aan hebben
gedaan en nog doen om de toneelzaal
omstreeks l maart gereed te hebben.
Mocht het alsnog gaan vriezen dan toch
gaat de Vordense revue definitief door.
Dit alles heb ik ingekalkuleerd. Natuurlijk valt of staat een revue niet met
veertien dagen later op het toneel
beginnen. Bij een revue is het namelijk
niet alleen een kwestie van teksten leren.
Het belangrijkste is dat de nummers
goed getimed op het toneel komen", zo
zegt Freddy Ikink.
Niets aan het toeval overlaten.
Nu Ikink definitief zijn schouders onder
de Vordens revue heeft gezet wil hij niets
aan het toeval overlaten en zal het de
komende maanden voor de circa 125
medespelenden hard werken worden.
Joop Lauckhart is inmiddels begonnen
met de repetities van het revueorkest. Ui
dit orkest zal tevens een combo worden
geformeerd dat na afloop van de revue
bij een gezellig samenzijn de dansmuziek gaat verzorgen. Ikink heeft ook
plannen om de boerenkapel van "Concordia", die eveneens onder leiding staat
van Joop Lauckhart, bij de revue in te
schakelen.
Roei de Haan zal dezer dagen beginnen
met het instuderen van de schetsjes en
dansjes. Ikink die al een paar keer met
de Haan heeft samengewerkt is ervan
overtuigd dat dit pico bello voor elkaar

komt. De dansgroep zal bestaan uit
leden van de gymnastiekvereniging
"Sparta".
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Met ingang van deze maand start de
openbare bibliotheek Vorden met een
bezorgdienst van boeken, bij aan huis
gebonden bejaarden, zieken en gehandicapten. Want.... de bibliotheek is er voor
iedereen! Ook als men niet zelf naar de
bibliotheek kan komen of niet op een
andere manier, b.v. via familie of buren,
de boeken kan lenen.

Momenteel is de revue al voor 80 procent
klaar. Agnes Lubbers is druk bezig met
het uittypen van de vele vellen tekst. In
de revue zullen tevens een paar schetsjes
worden gespeeld die geheel zijn afgestemd op de aktualiteit. "Met het
schrijven van deze schetsen wacht ik tot
het allerlaatste moment. Je weet maar
nooit wat er de komende maande
allemaal nog te beleven valt in Vorden.
Natuurlijk heb ik al wel enkele leuke
ideeën in mijn hoofd", zo zegt Freddy
Ikink.
Het toerisme waar Vorden zo blij mee is
zal in de revue goed worden belicht.
Zeker is dat de revue zal beginnen met
het "oude" gemeentehuis en zal eindigen
met het "nieuwe" kasteel Vorden. Het
slot van de revue belooft zeer romantisch
te worden met in de "hoofdrol" het
Vordens Mannenkoor. Samen met dirigent Bert Nijhof heeft Ikink de muziek
uitgezocht. Het zal een slot worden,
geheel in Weense stijl.
Technisch team
Voor deze revue die zeker vijf avonden
zal draaien en waarvan Ikink de overtuiging heeft dat het iedere avond "volle
bak" zal worden komen natuurlijk heel
wat technische zaken om de hoek kijken.
"Hier is het een dringende vereiste dat
de juiste mensen op de juiste plaats
komen. Het technische team is bijna
rons".
Wat de revue zelf betreft gaat Ikink van
het standpunt uit dat iedere Vordenaar
de gelgenheid moet hebben om mee te
doen. De revue laat hier ruimte voor
open. Zo belegt Ikink woensdag 18 januari een auditieavond in hotel Bakker

Het is de bedoeling dat de lezers l X in
de 14 dagen worden bezocht door een
medewerkster van de bibliotheek. Zij
zoekt van tevoren een aantal boeken uit.
Bij de keuze wordt rekening gehouden
met de wensen en de interesse van de
lezer: streekromans, avonturenboeken,
familieromans, maar ook: dierenverhalen, boeken over planten verzorgen en
handwerken, reisverhalen of een boek
over een aktueel onderwerp. Behalve het
lidmaatschap van de bibliotheek (f 10,~
per jaar, 65+ers ƒ 3,50) zijn er verder
geen kosten aan verbonden.

voor hen die graag mee willen doen of
bepaalde suggesties hebben. Onder andere zijn er nog mensen nodig voor een
revuekoor^k"Ik beleg deze avond op
dat de mé^Jn later niet kunne zeggen
dat ik niet iedereen een kans heb
gegeven. Het zal natuurlijk wel moeilijk
worden waneer zich 80 personen zullen
opgeven, maar dat verwacht ik niet",
zegt Ikink^fchend.
ikdtehc
"Ach t kasteel toch t"
Als naam voor de revue heeft hij gekozen
"Ach 't kasteel toch....'t" Een titel die
voor meerder uitleg vatbaar is en die
elke Vordenaar op zijn of haar manier
zal uitleggen!
Is men in Vorden verheugd dat de revue
doorgaat, de bevolking uit het dorpje

Epse vindt het minder leuk. Tijdens ons
gesprek met Ikink kreeg hij namelijk
telefonisch het verzoek van een heer uit
Epse die gelezen had dat d^Éjordense
revue waarschijnlijk niet doo^Ru gaan.
"Wilt u dan niet voor ons een revue
maken?, zo luidde de vraag. "Ik moet u
teleurstellen, want de Vordense revue
gaat wel door", aldus luide het antwoord
van een opgewekte Ikink dieJ^de klus
in vorden eind van dit jaar a^veer aan
de slag moet voor de Larense muziekvereniging "Apollo" die in 1979 honderd
jaar bestaat. "En dat kunnen wij bij ons
in Laren niet onopgemerkt voorbij laren
gaan", aldus de Larense kapper die staat
te popelen om in de eerste plaats de
revue in het achtkastelendorp deskundig
te "scheren".
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Telefoon gemeentehuis 05752-2323 - Telefoon gemeentewerken 05752-2323. Openstelling gemeentehuis: maandag- t/m vrijdagmorgen
van 8 - 12.30 uur en vrijdagmiddag van 13.30-17.0U uur - Spreekuur burgemeester Mr. M. Vunderink: maandagmorgen van 11-12 uur
en volgens afspraak. Spreekuur wethouder G. J. Bannink: donderdagmiddag van 16 - 17 uur - Spreekuur wethouder H. A. Bogchelman : donderdagmiddag van 16 - 17 uur.

1. Enige onderwerpen uit de aanbiedingsnota gemeentebegroting 1978 (vervolg).
2. Studentenonderzoek hl Vorden.
3. Rattenbestrtfdlng
4. Spreekuur burgemeester.
Punt 1. enige onderwerpen uit de aanbiedingsnota gemeentebegroting 1978
(vervolg).
vervolg bestemmingsplannen:
Bestemmingsplan "Vorden zuid 1969":
Dit bestemmingsplan werd, behoudens
enkele bepalingen van de voorschriften
door Gedeputeerde Staten van Gelderland bij hun besluit d:d. 5 oktober 1970,
nr. 6527/266-3306 goedgekeurd. Tegen
dit besluit werd geen beroep bij de
Kroon ingesteld, zodat dit plan onherroepelijk is. Het onderhavige bestemmingsplan is opgenomen in het door de
Raad d.d. 29 juni 1976 vastgestelde
bestemmingsplan "Vorden 1975". Zodra
laatstgenoemd bestemmingsplan volledig rechtskracht heeft verkregen, vervalt
het bestemmingsplan "Vorden Zuid
1969".
Bestemmingsplan
"Vorden Noord
1969"
Ook dit bestemmingsplan verkreeg, behoudens enkele bepalingen van de voorschriften, rechtskracht door het besluit
van Gedeputeerde Staten van Gelderland van 5 oktober 1970 (als bovenvermeld).
Ook dit bestemmingsplan is opgenomen
in het door de Raad vastgesteld bestemmingsplan "Vorden 1975".
Uitbreidingsplan Vorden, Herziening
1962.

Bij Koninklijk Besluit van 17 maart
1966, nr. 22, werd gedeeltelijk goedkeuring verleend aan dit bestemmingsplan.
Het "uitbreidingsplan Vorden, Herziening 1962" is in zijn geheel opgenomen
in het door de Raad d.d. 29 juni 1976
vastgestelde bestemmingsplan "Vorden
1975".
Bestemmingsplan "Vorden 1975"
Het plangebied van het bestemmingsplan "Vordert 1975" omvat behalve het
plangebied van het uitbreidingsplan
Vorden "Herziening 1962" tevens het
plangebied van de bestemmingsplannen
lag vanaf 2 januari 1976 gedurende één
maand ter visie. Gedurende deze termijn
werden tegen het ontwerp-plan een
negental bezwaren ingediend. Ondermeer deze bezwaren vormden voor de
Raad aanleiding het bestemmingsplan
d.d. 29 juni 1976 gewijzigd vast te
stellen. Vanaf 15 september 1976 werd
het vastegstelde bestemmingsplan opnieuw te visie gelegd. Gedurende deze
termijn konden bezwaren tegen het besluit van de Raad worden ingediend bij
het college van Gedeputeerde Staten van
Gelderland. Het bestemmingsplan werd
vervolgens ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten gezonden. Gedeputeerde Staten hebben bij hun besluit d.d. 12
oktober 1977, nr. 1121/534-RO-106 het
plan gedeeltelijk goedgekeurd. Naar
aanleiding hiervan vond opnieuw tervisie
legging plaats. Gedurende deze termijn
van één maand konden degenen die een
bezwaarschrift hebben ingediend bij
zowel de Raad als Gedeputeerde Staten
(i.c. één persoon), diegenen die bezwaar
hebben tegen de door Gedeputeerde
Staten eventueel in het plan aangebrachte wijzigingen, de Raad en de Inspekteur
voor de Volkshuisvesting beroep indie-

nen bij de Kroon, afdeling Geschillen
van bestuur.
Bestemmingsplan "Brinkerhof 1973,
nr. l".
Dit bestemmingsplan, waartegen geen
enkel bezwaarschrift werd ingediend,
verkreeg rechtskracht door het besluit
d.d. 14 januari 1974, 8250/1027-3306
van Gedeputeerde Staten van Gelderland, inhoudende gehele goedkeuring
van dit plan. Het onderhavige bestemmingsplan is thans grotendeels gerealiseerd.
Bestemmingsplan "Brinkerhof 1973,
nr2".
Ook tegen dit bestemmingsplan werden
geen bezwaarschriften ingebracht, zodat
door het besluit van Gedeputeerde Staten van Gelderland d.d. 14 januari 1974,
0259/1028-3306 dit plan geheel goed te
keuren het bestemmingsplan volledig
rechtskracht verkreeg. De grondverwerving, noodzakelijk voor de realisering
van dit plan, stuitte nogal op moeilijkheden, tengevolge waarvan een onteigeningsprocedure in gang moest worden
gezet. Nadat de administratieve procedure door het Koninklijk Besluit d.d. 27
februari 1975, nr. 36, werd afgerond,
werd overgegaan tot de gerechtelijke
procedure.
Bij tussenvonnissen van 4 maart 1976
werd door de arrondissementsrechtbank
te Zutphen vervroegde onteigening uitgesproken, hetgeen impliceert dat de
gemeente Vorden sedert die datum
eigenaresse der betreffende gronden is,
doch dat de waarde der gronden bij
eindvonnis zal worden bepaald. Nadat
door de rechtbank deskundigen waren
benoemd werd op 19 november 1976 een
zitting gehouden en werden op 20
januari en 17 februari 1977 de eind-

Van 19 t/m 30 januari is er een tentoonstelling in de bibliotheek onder het
motto: "De bibliotheek is er voor iedereen, maar....". Een boekentafel geeft
een indruk van wat de bibliotheek zoal
biedt, maar besteedt speciale aandacht
aan de grote letterboeken voor slechtzienden. Dit zijn boeken die in een
speciale duidelijke druk zijn uitgegeven.
Ook kunt u in de bibliotheek kennis
maken met de "Gesproken boeken", die
op de band of cassette zijn opgenomen.
Zij zijn een uitkomst voor lezers die
een gewoon boek niet meer kunnen
hanteren, zoals blinden, slechtzienden,
rheuma- en hartpatiënten. Gesproken
boeken worden gratis uitgeleend door de
blindenbibliotheken.
Belanghebbenden kunnen ter kennismaking gedurende een week een cassetterecorder + gesproken boek lenen bij
de bibliotheek, die verder de nodige inlichtingen geeft over het lidmaatschap
van de aanmelding bij een blindenbibliotheek. Wil men meer weten over
leeshulpmiddelen, zoals b.v. de tv-loupe,
dan kan men bij de biblitheek terecht
voor de adressen, waar men hierover
deskundig advies kan vragen.

vonnissen gewezen, zodat hiermede de
gerechtelijke onteigeningsprocedure was
afgerond.
(wordt vervolgd).

Het spreekuur van de burgemeester zal
maandag 16 januari a.s. geen doorgang
vinden.

Voor merkspeelgoed
uw speelgoedspeciaalzaak

KOERSELMAN

GEREF. KERK VORDEN
Zondag 15 januari 10.00 uur Ds. K.
Feenstra, Vorden; kindernevendienst.
19.00 uur Ds. F. H. Veenhuizen, Apeldoorn; Herv./Geref. Jeugddienst in de
Herv. Kerk.
R.K. KERK VORDEN
Zaterdag 17.00 uur; zondag 10.30 uur
(crèche); woensdagavond 19.30 uur.
R.K. KERK KRANENBURG
Zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 uur
(Hoogmis); dinsdag 19.30 uur; vrijdag
8.00 uur.
ZONDAGDIENST HUISARTSEN
(alléén spoedgevallen)
van vrijdag 18 uur tot zondag 23 uur: dr.
Vaneker
s.v.p. boodschappen op zondag zoveel
mogelijk tussen 9.30-10 uur. Zaterdagmorgen s.v.p. boodschappen en dringende konsulten bij de dienstdoende
huisarts van 9-9.15 uur.
WEEKEND-, AVOND EN NACHTDIENSTEN DIERENARTSEN
Zaterdagmiddag om 12 uur tot maandag morgen 7 uur dr. Warringa.
Komende week avond- en nachtdienst
ook dr. Warringa.
WEEKENDDIENST TANDARTSEN
Th. F. D. Aarsen, Eibergen tel. 054542088 spreekuur spoedgevallen 11.30
uur.
WEEKENDDIENST
GROENE KRUIS
uitsluitend te informeren aan het wijkgebouw Burg. Galleestraat, tel. 1487.
Spreekuur wijkzusters en uitlenen verpleegkundige artikelen van 13-13.30 uur
in het wijkgebouw.

TAFELTJE—DEK- -JE
Mevr. Wolters tel. 1262.
BRAND MELDEN
Tel. 05700-16633 b.g.g. 05700-13333
BEGRAFENISDIENST
de heer De Jonge, Ruurloseweg 37,
Vorden, tel. 1346; b.g.g. 05750-12931

Punt 3. Rattenbestrijding.

Punt 4. Spreekuur burgemeester.

HERVORMDE KERK VORDEN
10.00 uur Ds. J. Veenendaal Bediening
van de Heilige Doop
19.00 uur Ds. Veenhuizen uit Apeldoorn
Interkerkelijke Jeugddienst

DIENSTREGELING APOTHEEK
De apotheek is elke dag geopend van 818 uur; zaterdags tot 16 uur. Op zon- en
feestdagen 's avonds en in de nacht kan
men aan de apotheekdeur bellen uitsluitend voor spoedrecepten

Punt 2. Studenten onderzoek in Vorden
Gedurende de periode van 7 tot 28
januari 1978 wordt in onze gemeente
door een viertal studenten van de Rijksuniversiteit te Leiden een zgn. leeronderzoek verricht over een aantal onderwerpen, samenhangend met de landbouw in
Vorden e.o. De studenten hebben gedurende genoemde 3 weken onderdak
gevonden bij een 4-tal gezinnen in het
buitengebied. Wij verzoeken U - indien
zulks wordt gevraagd - de studenten
zoveel mogelijk ter zijde te staan bij het
voltooien van hun opdracht.

Elders in dit blad treft U een advertentie
van gemeentewege aan met betrekking
tot de jaarlijkse aktie ter bestrijding van
ratten.

^Kerkdiensten

Wegens plaatsgebrek moesten enkele
stukjes nieuws, foto's en de uitslag van
de kerstpuzzel blijven liggen tot het
volgende nummer.

BURGERLIJKE.. .
STAND
>*
Geboren: Gerrit Anton Willem Weigraven.
Ondertrouwd: G.J. Harmsen en G.
Rietman
Gehuwd: P.Dubois en N. Buurman van
Vreeden; J.W.J. Bruggeman en DJ.
Arendsen; D. Booij en Jonkvr. P.J.M,
von Fisenne; G.J. van Zeeburg en A.G.
Bongers.
Overleden: H.L. Emsbroek, oud 64 jaar;
G. Th. van Hilten, oud 98 jaar; J.W.
Brummelman, oud 45 jaar.

GEZINSVERZORGING EN
BEJAARDENHULP
spreekuren
leidster
bejaardenhulp
maandag dinsdag en vrijdag van 9-9.30
uur. Spreekuur leidster gezinsverzorging
maandag en vrijdag van 9-9.30 uur in de
konsistoriekamer van de Geref. kerk,
Vorden, tel. 2129. Voor het maken van
afspraken is het kantoor te Hengelo bereikbaar van 9-17 uur, tel. 05753-2345.
SPREEKUUR OOZO
inspekteur de heer Grootbod, tdefoon
05753-1778, elke donderd* v» 17-18
uur in het Groene Kruisgebouw.

MAATSCHAPPELIJK WERK
spreekuren in de konsistoriekamer van
de Geref. kerk Vorden, tel. 2129; op
dinsdagavond van 18-19 uur en donderdagmorgen van 9-10 uur.
Voor het maken van een afspraak is het
kantoor te Hengelo, Kastanjelaan 15
iedere dag bereikbaar van 9-17 uur, tel.
05753-2345.
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Voor de hartelijke blijken van
medeleven ons betoond na het
overlijden van mijn lieve man,
onze lieve zorgzame vader en
grootvader
Hendrik Marinus Nijhof
betuigen wij onze welgemeende dank.
uit aller naam:
W. J. Nijhof-Langen
Vorden, januari 1978
B. van Hack fort weg 22
Voor de vele blijken van belangstelling en medeleven welke wij ontvingen tijdens de
ziekte en na het heengaan van
onze lieve moeder en oma
Johanna Hendrika
Nijhof-Nijenhuis
betuigen wij onze oprechte
dank.
Fam. J. Van Amstel
Fam. D. J. Pardijs
Vorden,
Wildenborchseweg 32.
Voor de hartelijke blijken van
medeleven en deelneming welke wij mochten ontvangen na
het overlijden van mijn lieve
vrouw, onze lieve moeder er
oma
J. P. J. Langwerden—
van der Hoeven
betuigen wij onze welgemeende dank.
Uit aller naam:
J. Langwerden
Vorden, januari 1978
Kerkstraat 11
Voor de vele blijken van medeleven voor en na het heengaan van
Hendrik Riefel
betuigen wij onze hartelijke
dank.
Uit aller naam:
G. W. Riefel-Memelink
Vorden, Januari 1978
't Imke

Tuincentrum
„De Vonderkamp"
[Jselweg 20, Vierakker.
Telefoon U5750-20743.
geeft u een deskundig

snoeiadvies
Levert alle
snoeigereedschap
en snoeiartikelen
o.a. wondafdekmiddelen

OMA NIKKELS-SLUITER
hoopt op 20 januari haar 80ste verjaardag te vieren.
Er is gelegenheid haar geluk te wensen
's avonds van 19.30 tot 21.00 uur in
't Pantoffeltje, Dorpsstraat te Vorden.

'pruimingS

Vorden, januari 1978
Bergkappeweg 6

Op 20 januari a.s. wordt in verband met zijn afscheid
als hoofdonderwijzer van de openbare lagere school
in de buurtschap Linde aan de heer
G. W. HAZEKAMP
een receptie aangeboden in café Eykelkamp, Ruurloseweg 114, alhier, aanvang 19.30 uur.
Hierdoor stellen wij U in gelegenheid van Uw belangstelling blijk te geven.
Burgemeester
en wethouders van Vorden,
de burgemeester,
Mr. M. Vunderink
de secretaris,
J. Drijfhout
Vorden, januari 1978

Bestuur, directie en personeel
van het
Sociaal Werkvoorzieningsschap
Regio Zutphen
Vorden, 6 januari 1978

Door lijden tot heerlijkheid heeft de Here thuisgehaald, Zijn kind, onze geliefde zoon, broer, zwager
en oom
JAN WILLEM BRUMMELMAN
echtgenoot van A. Luimes
op de leeftijd van 45 jaar.
Psalm 2 3: l
Vorden: D. Brummelman
Den Haag: T. G. van Maaren-Brummelman
J. van Maaren
Resteren: A. J. van Kleef-Brummelman
G. H. van Kleef
Vorden: G. J. Heijenk-Brummelman
J. Heijenk
Vorden: G. J. Brummelman
H. A. Brummelman-Nieuwenhuis
Aalten: E. J. Bulsink-Brummelman
H. Bulsink
Doetinchem: D. Schouten-Brummelman
G. L. Schouten
Neven en nichten

Heden heeft de Here tot Zich genomen onze lieve
man en vader
JAN WILLEM BRUMMELMAN
op de leeftijd van 45 jaar.
De Heer is mijn herder
mij ontbreekt niets

Uselweg 20, Vierakker.
Tel. 05750-20743
geeft a.s. zaterdag

A. Brummelman-Luimes
Heidi
Ingrid
Ar jan

10% korting
op alle planten
voor tuin en huiskamer

Voor pretty-markt
hebt u spulletjes voor ons?
Geeft niet wat het is!
U doet de Zwemclub er een
plezier mee. Bel 2523 en 't
wordt elke Ie zaterdag van de
maand gehaald.

Tuincentrum
„De Vonderkamp"
Uselweg 20, Vierakker.
Tel. 05750-20743

heeft een
ruim gesorteerde en gezellig
ingerichte
tuinwinkel
Verzamelaar vraagt te koop:
oude munten
ansichtkaarten
gouden- zilveren sieraden
en voorwerpen
en plateel
J. A. KOK, Hoofdweg 19,
Loenen, Veluwe.
Telefoon 05765-1481.

met veel aanbiedingen, en
kortingen van

vooru

10 tot 50%
Meubelen - tapijten - lederwaren

Met groot leedwezen geven wij u kennis van het overlijden van onze bedrijfsleider, de heer
J. W. BRUMMELMAN
Zijn sympathieke persoonlijkheid en toewijding zullen in onze herinnering blijven.

Vorden, 6 januari 1978

Tuincentrum
„De Vonderkamp"

vanaf donderdag 19 januari

Komtu
maar,

Het hangt - ligt en staat weer
voor u klaar. De moeite waard
om een kijkje te komen nemen
Wacht niet te lang, want zulke fijne, scherp geprijsde artikelen zijn zo weg.
Komt u maar, bij

VORDEN
j Opruiming begint 19 januari

Alleen het brood
van de warme bakker
is echt lekker,

B. LAMMERS
Burg. Galleestraat

26, Vorden. Telefoon

1421

Rentetarieven Nutsspaarbank
Spaargiro
2!/2 %
Spaarbankboekjes dagelijks opvraagbaar .... 43 %
Termijnboekjes 3 maand opzegging
4 A °7o
Termijnboekjes 6 maand opzegging
5l °7«
Termijnboekjes 12 maand opzegging
5 /i°7o
Termijnboekjes 24 maand opzegging
7Vi °/o
Termijnboekjes 36 maand opzegging
7!/2%
Termijnboekjes 48 maand opzegging
73/i %
Termijnboekjes 60 maand opzegging
8 Y* %
Zilvervloot met 10% premie
8 %
Spaarselektboekje retourrente l %
6 %
Spaarselektextraboekje retourrente 2%
7 %
Piek-Fijn speciaal voor de jeugd leeftijd 11-18 jaar
premie 5% over max. / 480,- per spaarjaar ... 5 %
Spaarbiljetten aan Toonder 2 jaar
7 V4 %
3jaar
71/zVo
4 jaar
73/4 %
5 jaar
8 V* %
Let wel rente gaat direkt in, waardoor dus geen dagen of halve maanden
verlies!

zo uit de oven
heerlijk vers bij u op de tafel.
Haal het bij

Dorpsstraat 15.
tel. 1988
DAGELIJKSE RENTEBEREKENING

't WINKELTJE
A. Schurink
Burg. Galleestr. 22, Vorden. Tel. 1877

Vorden, 6 januari 1978
Enkweg 19
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Marktver. Vorden
Aanvragen om subsidie

Gemeente Vorden

uit de verloting 1977 kunnen tot 31 januari a.s.
bij de secretaris, zutphenseweg 71, worden ingediend.

Drysack sherry

In de week van 23 t/m 27 januari a.s. zal de
jaarlijkse aktie ter bestrijding van de ratten,
gratis door de gemeente worden uitgevoerd.
Een ieder die hiervoor in aanmerking wenst te
komen dient dit vóór 20 januari 1978 op te geven bij gemeentewerken, tel. 2323.

Stichting Jeugdsociëteft "Vonten"
Met ingang van l februari moeten
alle bezoekers van de Jeugdsoos een

/ ,95

Jonge ganzeboom

11 *ZO

Sormema Beerenburg

l Z,4O

Vieux Florijn

12,45

Jonge Florijn

11,95

geldige ledenkaart
hebben.

Rabobank "Vorden
Geld en goede raad
Wilt u bij gelegenheid even de rente
op uw spaarboekje laten bijschrijven?

Kosten van deze kaart (geldig tot 30 juni 1978)0)
tot 16 jaar
ƒ 10,16 jaar en ouder
ƒ 15,Kaarten zijn verkrijgbaar op zaterdag 14 januari en woensdag 18 januari.
Degenen die geen kaart hebben moeten / 2,- entree betalen.
Het Bestuur.

Slijterij - Wijnhandel

SMIT
Telefoon 1391

Het interieur van onze zaak heeft een
ingrijpende wijziging ondergaan.
Inverband hiermee houden wij
gedurende de rest van januari een

grandioze inruilaktie

§s^
"M ,

Kom ook even bij COR op de
markt aanlopen om uw
LAKENS EN SLOPEN
te kopen!

is

dowhetMimstenevanverKeer
enWeerstaat uitgeroepen tot het
beste regennak van ons land

Drogisterij

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301
80 soorten
keukenkruiden
Stomerij voor Vorden e.o.

U ontvangt nu voor uw oude zwart-wit t.v.
maar liefst 350,-bij inruil op een nieuwe kleuren t.v.
Ondanks dit toch Sjaar garantie en service!
RADIO- TV- GRAMMOFOONPLATENSPECIAALZAAK
Stationsweg 1,
Vorden.
Telefoon 2577

OLDENKAMP
ALLE PARTIJEN ZIJN HET EENS OVER ONZE PRIJS-POLITIEK

Alle partijen

INTERIEURVERZORGING

HELMINK B.V.

zijn het eens

Good Clean
chemisch reinigen bij
Drogisterij
J.W.TENKATE
Zutphenseweg 2, Vorden
Unieke 1-dag-service
Kunstgebittenreparatie
Drogisterij
TENKATE
Zutphenseweg 2, Vorden. Telefoon 2219.

Het pak wordt gemaakt in
vier modische kleuren:
veilig oranje, okergeel.
olijtgroen en maroonrood
Het AGU-SPORT regenpak
is er voor iedereen kindermaten vanaf 4 jaar, alle
damesmaten en grote maten
tot en met maat 58/60

LOSSE VERKOOP
Telegraaf
Algemeen Dagblad
de Volkskrant
Zutphens Dagblad
G.O.C.
Graafschapbode
Sigarenmag. BOERSMA
Dorpsstraat - Tel. 1553.

Natuurlijk bij:

Wapwt- en Sporthandel

Marlens
Zutphenseweg

Vorden

Te koop: hooi en stro, uit
voorraad leverbaar.
H. R. H. Eggink, Emmeloord
Onderduikersweg 30c, N.O.P.
tel. 05270-2701
b.g.g. tel. 05618-444 of 05618214.

Auditie-avond
Revue „Ach 't kasteel toch...t
Woensdagavond belegd de
heer Ikink een auditieavond in
hotel Bakker. Aanvang 8 uur.

Natrium-arme
dieetprodukten
DROGISTERIJ

De Olde Meulle
Dorpsstraat 9, tel. 1301.

Een ieder die graag mee wil doen of bepaalde suggesties heeft is van harte
welkom.

Brood,

over onze
ZUTPHENSEWEG 24 VORDEN
TEL. 05752-1514

PRIJSPOLITIEK
Zwaar massief eiken

bankstel

in diverse bekledingsstoffen losse,
voorgevormde zit en rugkussens
voor veel zit comfort.
Onze nullijnprijs

Wandmeubel

250 breed massief front

Onze nullijnprijs

Bankstel

Massief eiken klein model

Onze nullijnprijs

Slaapkamer

Praktisch geheel massief eiken

Onze nullijnprijs

Slaapkamer

Kompleet modern met bovenbouw

Onze nullijnprijs

Bijpassende 3 deurs linnenkast

Onze nullijnprijs
Nullijnprijs

Volop

reformartikelen
Lage prijzen

't Winkeltje

Tienerkamer

Ledikant, nachtkastje -l- secrétaire

Burg. Galleestraat 22, Vorden
Telefoon 1877.

Scheepsbed

Vuren met veel bergruimte incl. bodem Onze nullijnprijs ..

1998,
1898,
1198,
755,
598,
388,
275,
220,

Zie verder onze etalages en de speciale krant

elke dag, voor iedereen
maar dan brood van
de warme bakker
U proeft het verschil!

HELMINK B.V.

Warme bakker

in 't centrum van Vorden

bakt het voor u
Weekendreklame:

*
*
*
*

Prima service + garantie
Ruime parkeergelegenheid
Gratis bezorging
Uit voorraad leverbaar

ALLE PARTIJEN ZIJN HET EENS OVER ONZE PRIJS-POLITIEK

tompouzen

Martens
,dt

dotltnffttdl

Prijs Tips

Prijs Tips

regelmatig hebben wij
voordelige aanbiedingen.
Let daarom op onze speciale folder die
deze week verspreid wordt.
Er is vast iets bij wat u kunt gebruiken.

w

<Skop penter
Radio-T. V.-service

Raadhuisstraat 2 - Vorden
Tel. 05752-2124

Te huur in Voorthuizen:
4-6 pers. vrijstaande bungalow met veel mogelijkheden.
Unieke ligging. Bosrijke omg.
Alle comfort. Voor nadere informatie overdag: 05752-1514
's avonds na 18.00 uur 057532113.

Sfeervolle leuke zaal voor bruiloften
en partijen. De prijzen zullen u
meevallen
Gafé.Reetaurant

Gevraagd: Flinke hulp voor
een morgen per week.
Koop, Ruurloseweg 51, Vorden. Telefoon 2292.

't Wapen
van 't Medler

Te koop: z.g.a.n. 115 mm
Spiegeltelescoop F. =900 mm.
parall, opstelling; met fijnregeling. Op houten 3-poot; met
accessoires, tel. 05752-2782.

Laat u adviseren
door de vakman
of laat uw gehele tuin
door hem inrichten.
U bent welkom bij

Medler

-

Tel. 6634

natuurlijk bij

Behang

HUSQVARNA EN LEWENSTEIN

per rol vanaf

naaimachines
reeds vanaf

Grandioze
opruiming
BEHANG
Uiterweerd

399,—

Naaimachinehandel - Reparatie-Inrichting

Tuincentrum
„De Vonderkamp"

BORGONJEN

Uselweg 20, Vierakker
Tel. 05750-20743

Kerkstraat 13 — VORDEN — Tel. 05752-1385

0,50

Vinyl
per rol van 25,- nu voor O/ "
per rol super afwasbaar.
Ruurloseweg 35, Vorden.
Telefoon 05752-1523.

TWEEDE BLAD CONTACT - VORDERT

Donderdag 12 januari 1978
39e jaargang nr. 45

DISCOUNT CENTRUM - RUURLO
DA'S PAS OPRUIMEN:
I /L /O KOrtinCJ

Behalve op de volgende enorme aanbiedingen:

Velours doree gordijnen
div. kleuren, 1e keus 29,95 p. mtr.
Gordijnstoff en per meter vanaf
Vitrages per meter vanaf
Tafelzeil diverse kleuren per meter
Dekens per stuk vanaf
Spreien per stuk vanaf
Couponnen gordijnstof uitzoeken per stuk
Biezen tegels minimum afname 9 stuks per stuk
Tafelkleden handweef iets vuil per stuk
Bruine keukeneethoek compleet, per stuk
Diverse couponnen tapijt per meter vanaf

3,95
1,95
8,95
49,00
39,00
5,00
... 0,69
25,00
295,00
19,00

Prachtige zwart essen slaapkamer,
140 x 200 inclusief toiletmeubel
met spiegel

495,00

Canvas fauteuils
oranje, zwart frame per stuk
50,00
Matrassen
90 x 190, s.g. 35, per stuk
129,00
Tienerkamer geel /zwart
met klepkast en nachtkastje compl.. 250,00
Divanbedjes
80 x 190, grenen/bruin, per stuk
89,00
Moderne schilderijen (reprodukties)
Per stuk
.60,00

Losse toiletmeubels
met spiegel, per stuk

100,00

Bovendien:
STUNTWERK!!!!!!!
SALONTAFEL eiken 80 x 80 cm.
iets beschadigd voor
10,00
en
ECHT LEREN FAUTEUIL
cognac, chroom frame voor... 10,00

AANVANG OPRUIMING: DONDERDAG 19 JANUARI OM 9.00 UUR
III

RPSSTRAAT 29

TELEFOON 05735-1361

Programma Sv. Ratti afd. zaterdag
28-2Beekbergen
l- Sv. Ratti 1; Gazzelle
De afd. Vorden van de Ned. Bond van
Plattelandsvrouwen heeft dezer dagen Nieuwl. 3- Sv. Ratti 2; Sv. Ratti 3het programma voor de komende maan- A.Z.S.V. 9; SSSE 6- Sv. Ratti 4.
den vastgest^BZo zal op woensdag 18
januari Gré WTerth naar Vorden komen afd. jeugd
om te vertellen over het werk van Trix Sv. Ratti A±- Sallandia Al; Sv. Ratti
van Kuyk. Zij zal tevens dia's vertonen. BI- Erica B2; Oeken Cl- Sv. Ratti Cl.
Woensdag 8 februari wordt de jaarvergadering gehmulen dat samengaat met afd. zondag Sv. Ratti 2' -2een tentoon^Bng macramé, verloting A.Z.C. 4- Sv. Ratti 1; V.V.VordA- Sv.
handwerken cremonstratie volksdansen Ratti 2; Sv. Ratti 3 vrij
en verder een gezellige avond.
afd. dames
Woensdag 15 maart zal verzorgd worden Sv. Ratti- Baakse Boys
door het ééndagsbestuur. Woensdag 12
april komt de auteur en fotografe Hanke Vorden pakte punt in Groenlo
Kleinstra vertellen over "De bonte
droom van het circus", eigen ervaringen Vorden heeft zondagmiddag in Groenlo
als bedrijfsleidster in een circus. Woens- een verdiend gelijkspel behaald. In de
dag 10 mei houdt mevrouw G. Heimens- eerste helft hadden de geelzwarten het
Stam een lezing met dia's over land en op een dubbelblanke stand weten te
volk van Mexico. Mevr. Stam heeft 10 houden. Dit was wel in strijd met het
wedstrijdbeeld want gedurende deze
jaren in Mexico gewoond.
eerste 45 minuten had Grol het beste van
Op 16 maart zullen de plattelandsdames het spel. De Vordense achterhoed vooreen bezoek brengen aan de huishoud- kwam enkele zeker lijkende treffers. Een
beürs te Enschede. De kursussen wand- paar maal kreeg doelmen ten Have de
kleden maken handwerken en zelf kle- hulp van zijn medeverdedigers die de bal
ding maken gaan deze maand van start. van de doellijn wisten te trappen, terwijl
eenmaal het houtwerk een Groldoelpunt
in de weg stond.
In de tweede helft kwamen de geelzwarten beter voor de dag en ontstond
een gelijkopgaande strijd met de beste
Uitslagen van zaterdag 7 januari 1978
kansen voor de bezoekers. Geert Heersink
gaf Vorden een 0-1 voorsprong.
Sp. Eefde B2 - Vorden B2 04; Vorden
Even
later
een schot van dezelfde speler
Cl - Zutphen Cl 0-2; Vorden C2 - Dier.
Boys C2 8-0; Vorden C3 - Wilh. SSS C2 tegen de lat. In een periode dat Grol in
de tweede helft genoodzaakt was om met
3-1.
tien man te spelen, gelukte het Zuilinga
om de balans in evenwicht te brengen.
Uitslagen van zondag 8 januari 1978
Sneu voor Vorden, maar gezien het
Grol - Vorden 1-1; Longa 5 - Vorden 3 gehele spelbeeld toch wel terecht.

Plattelandsvrouwen

Prins Johan de tweede, nieuwe vorst van
De Deurdreajers
Met een groots opgezette en zeer geslaagde installatieceremonie is het carnavalsjaar 1978 van De Deurdreajers ingezet. In de prinselijke residentie zaal Schoenaker
waren de Deurdreajers en Deurdreajinnen zaterdagavond in groten getale
opgekomen op het traditionele Prinsenbal. Voorzitter H. Mombarg heette iedereen
van harte welkom en installeerde eerst - het was tegen negenen - de nieuwe
president de heer Hans van der Linden, in de plaats van de afgetreden heer Paul
Eykelkamp.
Hij wenste hem veel sterkte toe voor zijn
toekomstige ambtstermijn. Inmiddels
arriveerden de Raad van Elf en de
dansmarietjes door de zijdeur en trokken een oude, versierde groentekar de
zaal in.
Iedereen dacht dat hierop de nieuwe
prins was gezeten, maar tot grote
verrassing hing de nieuwe Deurdreajersvorst in de schandpaal die achter inmiddels ontsloten deuren van het podium
stond opgesteld. De prins was nog
onherkenbaar omdat hij een grote bivakmuts droeg.
Hij werd volgens de gebruikelijke ceremmonie omhangen met de prinsenmantel,
kreeg de scepter en de muts, waarna de
bivakmuts werd verwijderd. Tot aller
verrassing bleek de nieuwe heerser een
rasechte Kranenburger, de heer Johan
Huitink. Na de polonaise werd de prins
beëdigd en werd zijn naam bekend
gemaakt. Hij zal in het negentiende jaar
van de Deurdreajers regeren als Prins
Johan de Tweede.

De nieuwe prins richtte zich in een korte
maar krachtige maidenspeech tot zijn
onderdanen. Hij dankte hen voor de
grootse ontvangst en vertelde wie en wat
hij was: Johan Huitink, doelverdediger
van Ratti l afd. zondag, al jaren lang lid
Van de Raad van Elf en zoon van een der
oprichters van de Deurdreajers. Hij
hoopte in samenwerking met zijn gevolg
en het bestuur het komende negentiende
carnaval in de zelfde geest als zijn
voorgangers voort te zetten.
Hierna werden de nieuwe Raad van Elf
en de dansmarietjes geïnstalleerd en las
president Hans v.d. Linden de prinselijke proclamatie voor. Met muzikale
begeleiding van de prinsenkapel (de
Flamingo's) werd het feest tot in de
kleine uurtjes voortgezet.

Voetbal

4-2; Vorden 4 - Longa 6 0-2; Varsseveld 5 Ratti - Oeken
- Vorden 6 2-1; Vorden 7 - Warnsv. B. 6
2-1.
Het eerste van Ratti is het nieuwe jaar
niet zo goed begonnen, het werd 1-2 voor
Programma voor zaterdag 14 januari de gasten. Ondaks een overmacht in de
eerste helft van de thuisclub, wisten de
1978
bezoekers al na tien minuten de leiding
Vorden Af vrij; Vorden BI - AD. BI; te nemen. De Ratti-doelman ging niet
Vorden B2 - Sp. Lochem B3; Vorden Cl- geheel vrijuit toen hij een lage bal van de
Wilh. SSS. Cl; Gaz. Nwl. C2 - Vorden Oeken-middenvoor liet glippen: 0-1.
C2; Sp. Brummen C3 - Vorden C3.
Hoewel de groenwitten alles op alles
zetten om de stand gelijk te maken lukte
Programma voor zondag 15 januari 1978 dit niet door goed verdedigend van de
Oekenaren. Diverse Ratti-spelers kregen
vorden l vrij; H en K 2 - Vorden 2; scoringskansen maar ook het pechduiVorden 3 - Sp. Eibergen 6; Sp. Neede 4- veltje speelde hen parten.
Vorden 4; Vorden 5 - Bredevoort 2; Bij een uitval joeg de middenvoor van
Vorden 6 - Ruurlo 3; Zutphania 4- Oeken de bal in de touwen: 0-2. Bart
Vorden 7; Vorden 8 - Ratti 2.
Overbeek kon de achterstand reduceren,
Uitslagen Sv. Ratti afd. zaterdag

Op zaterdag 4,
zondag 5, en maandag 6 en dinsdag 7
februari wordt het grote vierdaagse
carnaval gevierd met onder meer een
grote optocht, kindercarnaval enz. enz.

Sv. Ratti l- F.C. Overstegen 11-2; Sv.
Ratti 2- sp. Eefde 31-1; Sv. Ratti 3 vrij;
Sv. Ratti 4- S.V.D.W. 4 2-3.
Sv. Ratti Cl- Socii Cl 14

Sv. Ratti 2- F.C. Oerstegen 2 afd.
zaterdag.
Naar het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Hovenga ging Sv. Ratti stevig ten
aanval, maar jammer dat de bezoekende
club zo van die harde middelen gingen

gebruiken zodat er van mooi voetbal
geen sprake was. Zo moest W. Berenpas
al na 12 min. het veld met een blesure
verlaten. De rust ging met een 0-0 stand
in.
De tweede helft was nog maar 3 min.
oud of de linksbuiten van de gasten wist
te scoren 0-1. Na 17 min. werd Sv. Ratti
op een grotere achterstand gezet, door
een afstandschot kwam de bal via de
paal in het doel terecht 0-2. Sv. Ratti
ging goed door en kreef in de 27e min.
loon naar werken en bracht de stand via
een paas van W. Bleumink naar J.
Dijkman die feilloos inkopte 1-2

Beste Leestman
Met vuile plezeer volg ik oew stukkes in
Contact. Ok den laatste ie weet wal over
de Vordense Revue vond ik weer beregoed. De repetities bunt al gens kank oe
melden, en Ikink wil echt wal wetten dat
e een betje bang is, en dat zak ouw
vertellen, ik bunne zo gruwelijk bange
dat 't hele spul zo grandioos uut de
klauw löp. Dan lachen wie ons met
mekare te barsten. En dan zegge wie.
Dat kan alleen fbi'j ons in de Achterhook.
(ongekorriseerd)

Freddy Ikink Laorne.

Bij ons in d"n Achterhook
Boer Lanters von dat e zich goed had ehad. 't Was zo kasoavund en dan
mos de pröttel an de kante wean, de schuppen en bessems die hier en daor
nog rondslingerden um de poste had e operuumd, alles lei d'r glad bi'j. D'r
mos allene nog wat öllie ehaald wodd'n veur 't koeken maor dat mos zien
schoondochter dan maor effen doen, zien vrouw kon dan de boel in huus in
de riege holl'n. Aaltjen, zo heitten zien schoondochter, was bli'j dat zee d'r
effen uut kon um boodschappen te doen. Eur schoonmoeder was t'r ene
met heure op de tande, waor zee dan ok neet al te bes met op kon schieten.
Un vezetjen ha'j dan op zien tied wel neudug.
't Had de leste dage un betjen evroorn, ut lopen had zodoende niks te
beteikenen en Aaltjen kon dan ok zonder moeite in 't Vordense darp
kommen. Umdat de winkelier zien paar beesjes nog mos melken, (in die
dage nog zo gebruukeluk bi'j middenstanders) wier Aaltjen vlot eholpen en
de deure uutewarkt. Umdat zee toch zovölle zin in praoten hadde, stapp'n
zee goedgemutst weer op 'n Wildenborch an. De volle maone maken dat
zee nog wel aardug um eur hen kon kieken.
Tot eur vewondering zag zee dat t'r bi'j de schelleguurkes-bult wat
besunders an de hand was. Op 'n tied van 'n dag da'j hier anders gin god of
goed mense zagg'n, straolen d'r un groot fel lech uut 'n bult. Too zee us
nao binnen loern zag zee un heel stel witte wieve te gange um 't gold en
zilver op te poetsen. Dat was natuurluk veur de kommende kasdage. 'n
Grootsten van de wieve, Guurken heitten zee nao zee achteraf heurn, reep
eur en zei "Kom d'r maor efkes in".
Aaltjen, die al dat moois wel us wat better wol bekieken, gong nao binnen.
"Zuuk ow maor wat moois uut, i'j hebt ut wel vediend" zei Guurken tegen
eur. Aaltjen, die ut hier toch maor un betjen griezelug von zo tussen zo'n
stel witte wieve, nam maor iets wat kot bi'j eur ston en kreeg un zilveren
löchter. Wat zoll'n ze daor in huus van op kieken. Naodat zee de wieve
bedankt hadde, maken ze maor gauw dat ze weet vot kwam. 't Was maor
un rof of zee was in huus, zo kon zee lopen. De mansluu zonn'n 't un
prachtug ding wat zee metebrach hadde maor eur schoonmoeder was zo
bastend afgunstug dat zee d'r niks vanzeggen wol. "Volgend jaor met
kasaovund gao'k t'r zelf hen" dach die bi'j zich eigens.
Zo gebeurn 't. 'n Volgenden kasaovund gong zee nao schelleguurkes-bult.
Weer brann'n d'r un groot lech in 'n bult. Guurken reep ok eur nao binnen
en zei ok "Zuuk ow maor wat uut", Zee kwam an 't kieken wat noe wel de
meeste weerde zol hemmen. Maor zo volle meugeluk wol zee met zien te
nemmen. Daordeur duurn 't nogal veur zee un helen arm vol bi'j mekate
hadde. Net too zee d'r weer van deur wol sloog 'n Vordensen toorn twaalf
uur en ging ut gat in de bult weer dichte. Nao huus opan was t'r eur neet
meer bi'j. Gin mense hef eur dan ok ooit weer ezeen. Wel wod t'r ezeg dat
de witte wieve eus as zwatte katte weer los heb elaoten, die nog volle
ondeugender is as toen at zee nog vrouw Lanters was.
A'j dus un zwatte katte tegn komp in 'n Wildenborch, pas dan op, anders
loop i'j d'r soms neet zolange meer bi'j ons in d'n Achterhook.
Uit: Gelderse Sagen (vrije vertaling;

H. Leestman.
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ote OPRUI

De eniae echte

begint donderdag 19 januari om 8 uur bij L3 Hl Hl Bi S Zutphenseweg - Vorden

in de stoffenafdeling

In de af d. Damesconf ectie
Japonnen, blouses, truitjes
rokken en mantels tegen

Coupons tegen weggeef prijzen
En per meter van de rol

OpruHmnq

MET GROTE KORTING

WERKELIJK DOLLE PRIJZEN

Laat deze koopjes u niet ontglippen. Wees er als de kippen bij ook in de grote maten!!
Te koop gevraagd:
antiek en grootmoederstijdartikelen, klokken, kasten,
kisten, stoelen, klaptafels
en boeren antiek.

M. J. MAAS
Vordenseweg 2, Hengelo G.
Tel. 05753-1637.

japonnen
deux pieces
rokken
blouses - jumpers

Ook nu weer

2 halen
1 betalen
in onze grandioze

CONTACT
GRAAG
GELEZEN

Jansen

OPRUIMING
(vanaf donderdaa 19 januari)

Te koop: Wegens overkomleet Audi 100 S - 4 deurs.
orpsstraat 22, Ruurlo.
Telefoon 1438.

Beltrum bij GroerïïD. Tel. 05448-222.

*
ook avondkleding
sterk afgeprijsd

Hengelo-Ov., Drienerstraat 10. Tel. 05400-11983

KNALK t • PJESÜ In de grandioze opruiming
bij Modecentrum Teunissen Ruurlo

Vele artikelen
Mantels
Japonnen
Pakjes
Rokken
Blouses
Pullovers

1

/2prijzen

vanaf

/Df•

Herenjassen + coats

vanaf

20,'

KOStUUmS

vanaf

Kolberts
Pantalons

vanaf....
vanaf

Nu voordelige
KINDERKLEDING

69,- Jasjes en joppers vanaf
145,"

%J cl C K GTS

vanaf

25,^3/~

25,49,- Spijkerpakjes vanaf
vanaf
15,25,- Pantalons
vanaf
l U/
vanaf
12,50
JaCketS
vanaf
59,' Jurkjes
vanaf
lU'
vanaf
O"
Pullovers en vesten vanaf... 15,- KOKJGS
vanaf
Truitjes en vesten vanaf 3,50
In de afd. Huishoudtextiel spot koopjes!!
vanaf

40f'

f

f

Van 19 t/m 28 januari

Lakens vanaf
Slopen vanaf

10% KORTING

19,50

op alle niet afgeprijsde in voorraad zijnde goederen.

4,75

Bedsets vanaf
29,50
Baddoeken en keukendoeken 2e keus, spotgoedkoop. Theedoeken

Restanten ondergoed pyama's - nachthemden
alles merkartikelenlll

INTRA LUSTEN
Keuze uit meer dan 200
•oorten Iflsten, in alle breed,
tes en kleuren, ook ovaal en
rond.
Voor iniysten van schilderijen, borduurwerken, foto's
enz. enz.
Specialisten in schuin gesneden en gewassen
passepartouts.
Museum en ontspiegeld
glas.
Schoonmaken en restaureren van schilderden
Snelle levering.

Utorama
Dorpsstraat 8, Vorden
Telefoon 05752.2675

rGrindthuys
Kerkstraat 8, Dieren
Tel. 08330-16006

SUPER
nog weer goedkoper,
dan u denkt.
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden.

STAALSTRALEN
Wij maken van oud weer
nieuw, ook hout en antiek.
A. M. HEUVELINK
Metaalwaren Kerkhoflaan l,
Vorden, tel. 05752-1309.
Te koop
Winterfruit
£ l gulden per kilo
Te koop
AARDAPPELEN
iedere zaterdag van 9-13 uur
bij B. J. WEANINK
Regelinkstraat 13, Hengelo.

LITORAMA
Dorpsstraat 8, Vorden. Tel.
05752-2675.
Steeds te koop gevraagd
SCHILDERIJEN
OPEN HAARD BLOKKEN
Branden plm. 2Vi uur.
ƒ 2,95 per stuk
KEUNE
Nijverheidsweg 4, Vorden

rOYQTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOY01

KWALITEIT kopen
is TOYOTA kopen
2 jaar volledige garantie
op uw nieuwe Toyota ongeacht de
kilometers. Bedrijfswagens (benzine en diesel) 100.000 km.
Op inruil verkregen:
TOYOTA Corolla 1200 automaat
1975
FORD Capri 1500
1972
VOLKSWAGEN 1300
1972
TOYOTA Sportwagen 1600
1977
TOYOTA Carina de luxe
1975-1976
TOYOTA Corolla
1973
AUDI 100L
1973
CITROEN Dyane6
1973
CITROEN 2CV4
1973
FIAT 125
1971
PEUOEOT304S
1973
SIMCA 1100GLS4-deurs
1975
SIMCA 11004-deurs
1972
VOLKSWAGEN Passat
1974
CHRYSLER 180
1973
FIAT 127 2 stuks
1973
OFF. TOYOt A-DEALER voor de gemeenten
Hengelo - Ruurlo - Vorden

iaI

welkoop
winter-aanbiedingen tegen zomerse prijzen!
Kenner... alle voeders
voor uw
viervoetige of
gevleugelde vrienden
K
*V

Bij aankoop van 5."
diervoeders extra
goedkoop:
zo'n smakelijk pak
Hols hapkluiven
a 600 gram
voor uw hond
..s*"
of een bus
C-- Kenner schelpenzand
voor slechts V/«%7w
Bij aankoop van 25."
diervoerders:
Pak Hols hapkluiven /,
è 600 gram,
\{
dé versnapering voor uw^
viervoeter
of bus
Kenner schelpenzand
voor niets en niemendal!
Kenner hondebrokken,
tortelduivevoer,
parkietezaad,
papegaaievoer,
tropisch zaad,
knaagdierevoer,
diverse duivevoeders.
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Schoon met Buddy zeemspons!
Buddy spons en zeem (120x75x40 mm).
Handig in auto en caravan, thuis en op de camping
In plastic koker. Normale prijs J£r£5

Licht in donkere maanden...
Cometra looplamp met 10 meter kabel en Kema-keur.
Normale prijs
de
Welkoop aktieprijs
spe(

5

16?

Welkoop aktieprijs ^

voor alles een zaak van veelzijdige vakmanschap

HEUGELO-G, Spalstraat 37, tel. 1713
RÜ9RLO, Stationsstraat 14, tel. 1541
VORDEN, Stationsweg 20, tel. 1583

Bennie Wenting

Spalstraat 28-30, Hengelo, Tel. 05753-1256

Let op... alle aktieprijzeogielden tot en met 28 januari a.s.

TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOYOTA TOY07

Heeft u zich al opgegeven voor de
excursie op donderdag 26 januari a.s.
naarde

ten have holding bv

Landbouw RA11978
de tentoonstelling van

Land- en
tuinbouwmechanisatie
Opgave voor 18 januari a.s.
bij onze vestigingen te Hengelo, linde, Ruurio en Vorden.
Mede in verband met deze excursie zijn
onze werkplaatsen te Linde en Ruurlo
deze dag

gesloten
V.L.C. „De Graafschap"
g.a. Af d. Mechanisatie.
Stationsstraat 14, Ruurlo.

is verantwoordelijk voor de financiële
en bedrijfsadministratie van twee werkmaatschappijen, welke met behulp van
een I.B.M. computer gevoerd wordt.

voor bedrijfsauto
verhuur per dag
AutomoNclboilrijf

CiroenevekJ.

IX' Stoven l , /utplu'n
K-I: 05750-20344
l lanxewi*)» 27, Lodn-m
IH:05730-4226

Door de sterke uitbreiding van onze activiteiten is er plaats voor een:

assistent administrateur
Wij denken aan een jongeman van
20-25 jaar, met als opleiding Mavo en
Praktijkdiploma Boekhouden of studerend in deze richting.
Enige jaren praktijkervaring evenals
enige kennis van de Duitse en Engelse
taal strekt tot aanbeveling.
Zij die geïnteresseerd zijn in deze funktie kunnen hun schriftelijk sollicitaties
richten aan:
Ten Have Holding Vorden B.V.
t.a.v. de heer J. B. Janssen

vestiging loctem vanaf 1 12 77

Adverteren

doet verkopen

Industrleweg 8

Postbus 55 7250 AB Vorden Tel 05752-2244

FIAT 131
FIAT 124
FIAT 128 spec
FIAT 128CL
FIAT 127
FIAT 127 Spec
FIAT 133
FIAT 850
FIAT 128 Rally
SIMCA 1000
MORRIS Mini
OPEL KADETT City
PEUGEOT 104
DAF 66
VW Kever
FIAT850Spec

1976
1975
1975
1976
1973 -1974 -1975
1974-1975-1976
1975
1971
1972
1971 -1973-1974
1970
1975
rood
1975
1973
1969
1972
1. De Bovag-garantie
2. De Flat garantie
3. Omrullgarantie
6 maanden

Autobedrijf TEGER
Ruurlo - Stationsstraat 18 - Telefoon 05735-1426
Onze showroom en magazijn zijn elke dag geopend van 08.00 tot 21.00 uur.

Zoekt u een exclusief rustiek
meubel in het beter genre?
Kom dan eens geheel vrijblijvend een kijkje nemen en laat U
zich door ons vakkundig personeel eens adviseren. Onze collectie bestaat uit:

Gedisselde meubelen, geloogd en in de was gezet eiken.
Groenlose kasten
Rundlederen bankstellen

BIJENHOF's FIJNHOUT
BEWERKING
Industrie weg 2 - Vorden - Telefoon 05752-1216

En ook kan aan speciale wensen
in onze fabriek worden voldaan.
Tijdelijk 18% korting
op de meeste meubelen.

OPENINGSTIJDEN:

van 9.00-18.00 uur
vrijdags tot 21.00 uur
zaterdags van 9.00-16.00 uur

het rulle
rijke effekt
Staaltjes van onze tapijt-prijspolitiek:
PARADE AMMAN
100% zuiver scheerwol, licht gedessineerd.
Unaniem aanvaard als kwaliteits tapijt
400 cm breed. Per strekkende meter

Nullijnprijs: 189,
PARADE AVENUE
100% zuiver scheerwol 400cm. breed op foam rug
Nullijnprijs: 229,- per strekkende meter

En nog gratis gelegd ook.
WONINGINRICHTING
MANUFACTUREN

HELMINK

VORDEN ZUTPHENSEWEG TEL 05752 1514

Even goed lezen
van 141/m 25 januari zijn wij

gesloten
voor de optiek (brillen)
In die tijd is de zaak normaal open voor
-goud
-zilver
- uurwerken

Voor een radikale

veeluis- en
schurftbestrijding
bij groot en klein vee,
werkzaam
tot
het voorjaar en
uitgevoerd met toegestane middelen,
moet u bellen

E.N.Z. Atomica

Dameslaarzen

Hengelo Gld: 05753-1507 of 2139
Vorden: 05752-2070
Zutphen: 05750-16124

(LEER)
Normaal 99,- nu

A.Groot Kormelink
Spalstraat 27, Hengelo (Gld.)
Telefoon 05753-1771

Zaterdag 14 jam

BAL
Bij de Warme Bakker
komt u er achter
wat vers brood eigenlijk is l

VOOR GEHUWDEN EN
VERLOMDEN

,/XSSELT

NUTSAVOND
op deze avond vertoont de heer
Reesink uit Zutphen een deze
zomer door hem zelf gemaakte
geluidsfilm over:

ZUID AFRIKA
plaats: 't Pantoffeitje
toegang: vrij
aanvang: 8 uur

administraties
verzekeringen

Café-restaurant

Fa. Gebr. Eykelkamp - Ruurloseweg 114, Vorden.
Tel. 6634.

Extra voordelige
aanbiedingen

198
249
Grote bloemkool
179
Goudreinetten 1 kilo . . .
169
Uien baal van 5 kilo
Soepgroente vers gesn. 150 gr. 85
Rode Grape fruit 5 voor.

Maandag t/m woensdag
Panklare groene kool 500 gram

Onze specialiteit:

modern bruidswerk
Hydrocultuurplanten
uit voorraad leverbaar
dprpsstraat 20 - vorden
05752-1463
• verzekeringen
• boekhoudingen
• automatische gegevens
verwerking
• belastingzaken
• bedrijfsadviezen

50,-

Helioform en
Jacobslaarzen
Normaal 144,-nu

Bloemen- en groentespeciaalzaak

J. J. Dijkerman
Zutphenseweg 5 - Vorden - Telefoon 05752-1334
Aanbiedingen geldig t/m zaterdag

60,-

Aero"van80,-nu

Cowboy
jongensschoenen

110,

van 60,- nu

Aanvang 19.30 uur.

Zutphenseweg - Vorden • Telefoon 05752-1384

Woensdag 11 Januari

Herenschoenen

OU/"

Diverse modellen (dames en heren)

Muziek:
THE MOODCHERS

't Wapen van 't Medler

BAKKERIJ

SENSATIEPRIJZEN IN
ONZE OPRUIMING

pantoffels
Maten 28 t/m 41
Nu .

8,-

vanaf.

13,-

Diverse

Dames helioform

Kinderschoenen

Diverse modellen
Nu .

met voetbed nu

50,-

20,-

voordeliger

We beginnen donderdag 19 januari a.s.

WULLINK

Vooraan in schoenmode

Dorpsstraat 4

Dammen
Henk Grotenhuis ten Harkel nog steeds
aan kop bij Gelders kampioenschap
In de strijd om het kampioenschap van
Gelderland voor junior-dammers bezet
de Vordenaar Henk Grotenhuis ten
Harkel nog steeds de eerste plaats met 8
punten uit vijf wedstrijden. In de vijfde
ronde kwam hij uit tegen zijn clubgenoot
Henk Ruesink. Het duel eidigde onbeslist, waar Ruesink het meest kontent
mee kan zijn. Vordenaar Jos Boudri
speelde in deze ronde tegen van Smaalen. Dit duel eindigde eveneens in
remise. Jan Masselink verloor binnen
een kwartier van Disveld. De andere
uitslagen waren: Hiensch-Prinsen 1-1;
Visschers-Elgersma 0-2; Spaan-Hofman
1-1. De satnd aan kop is: l H. Grotenhuis ten Harkel 5 gespeeld 8 punten; 2/3
F. Elgersma en H. Hiensch 5-7; 4/7 J.
Boudri, J. Masselijk, G. Prinsen en H.
Ruesink 5 gespeeld 5 punten.
Bij de aspiranten gaat het niet best met
de Vordenaar Bennie Hiddink. Zaterdag
verloor hij van Buist, zodat Hiddink op
de elfde plaats staat met l punt uit 5
partijen. Jansen en Sonderen hebben de
leiding met 10 punten uit 5 partijen.

Vorden

Telefoon 1342

Dames 3e kl. WIK
2-•
Dash•
6: 3-0;
dames
•
•
3e kl. Dash 5- Valto 3: 2-1; heren Ie kl.
Dash 2- Hansa 5: 2-1.
Voor de onderlinge competitie van de
Programma
Vordense damclub DCV werden de
14 januari te Warnsveld: meisjes asp.
volgende wedstrijden gespeeld: GrotenDash 6- Hansa A; meisjes asp. Dash Ahuis ten Harkel- Rossel 2-0; WansinkLamers 0-2; Hulshof- Masselink 0-2; Wilh. A.
16 januari te Zutphen: Hansa b- Dash b
Wentink- Wiersma 0-2; Boudri- Lank(Jongensasp.); heren 2e kl.: Hansa 7haar 1-1; Ruesink- Esselink 2-0; GraasDash 4; Dames Ie kl.: Bruvoc 2- Dash
kamp- Dimmendaal 0-2; Sloetjes- Oukes
2.
1-1; Breuker- Nijenhuis 0-2.
16 januari te Vorden: meisjes asp.: Dash
c- Dash a; Dames 3e kl.: Dash 6- Dash 5;
dames 2e kl.: Dash 4- Wilh. 3.
Het eerste herenteam van Dash moest in
Deventer de strijd aanbinden met het 3e
herenteam van Isala uit Deventer. Het
scoreverloop in zowel de eerste als
tweede set leek elke keer uitzicht te
5
bieden op winst bij 8-2 en 8-1 in het
voordeel van Dash. Maar als gevolg van
spanningen speelden de zenuwen een
Woensdagavond 18 januari belegd de
belangrijke rol, zodat de sets toch nog in
heer Ikink een auditie-avond in hotel
het voordeel van Isala werden beslist.
Bakker om een ieder in de gelegenheid
te stellen zijn zegje te doen betreffende
Hoewel het spel van het eerste damesde revue. Dus wilt u mee doen of hebt u
team in Vorden tegen het eerste van
Wilhelmina uit Zutphen veel te wensen
suggesties, kom dan naar hotel Bakker,
overliet zonder veel inspanning van de
u kunt dan later nooit zeggen dat had
tegenstandster kon worden gewonnen.
anders gemoeten of die doet wel mee
De uitslagen van de verder gespeelde
enz.
wedstrijden waren: Jongensasp. Dash BDus werk nu positief mee aan de "opHarfsen: 0-3; meisjes jun. Dash- Bruvoc:
bouw" van de revue, er wordt al genoeg
3-0; Heren 2e kl. Dash 4- DVO: 0-3;
afgebroken. Kom naar hotel Bakker.
Onderlinge damcompetitie DCV

volleybal

Auditie revue
„Ach't kasteel
toch.,.t

